
Länken tiLL framtiden

Nästa generations kranspetsvåg är 
på väg. ScaleLogs vågsystem är lätt 
att använda och erbjuder många 
funktioner.

En revolution för kranspetsvågar till 
timmerbilar är på väg. Vi på Scalelog 
har utvecklat ett helt nytt system för 
vägning av timmer. Vårt system 
har ett användarvänligt gränssnitt 
och ett funktionellt system.

Genom smarta lösningar med trådlös 
teknik och batterier med extremt lång 
livslängd är vågen lätt att använda 
och kräver lite underhåll. 

Ifall du är intresserad av länken till 
framtiden, håll ut till augusti då vi  
presenterar det nya vågsystemet.

nyhetsbrev sommar 2015



framtidens vågmästare

ScaleLog är marknadens nyaste utvecklare av 
kranspetsvågar till timmerbilar. Med innovativa 
lösningar erbjuder vi ett enkelt och funktionellt 
vågsystem.

ScaleLog är ett nybildat bolag men utvecklingen av 
vågsystemet har pågått i flera år nu tillsammans med 
Chip & Circuit Nord AB och S Jonsson Entreprenad AB. 

Med norrländska rötter är det en självklarhet för oss att 
ta fram lösningar som tål de tuffaste miljöerna. Med den 
skog av teknologi vi lever i har vi även fokuserat på att 
vågen ska vara lätt att använda och samtidigt erbjuda 
många funktioner. 

Vårt mål är att våra kunder ska vara nöjda. För att vi ska 
uppnå detta erbjuder vi ett innovativt vågsystem, god 
service och en långsiktig relation.



mittia: skogstransport

I augusti är det dags för branschens största och 
mest besökta mässa, Mittia: Skogstransport. I år 
ställer även ScaleLog ut på Mittia där vi kommer 
att presentera vår nya kranspetsvåg.

Den 14-15 augusti är det dags för det stora eventet 
och vi tror på att det kommer att slå 
rekord i år. Vi kommer att presentera 
vårt nya vågsystem i monter G:15,  
välkommen dit. 

I montern kommer vi att visa hur 
enkelt vågsystemet är att använda, 
demonstrera dess funktioner samt 
tillåta er prova vågen. 

Välkommen till monter G:15 på Mitta i Ljusdal den 14-
15 augusti. Vi finns där för att visa Er vår kranspetsvåg.



ScaleLog Nord AB
Bastuträsk 32
916 93 Bjurholm
Sverige

info@scalelog.se

Besök oss på www.scalelog.se  
för att skriva upp er på vårt  
nyhetsbrev så ni enkelt får reda på 
det allra senaste om ScaleLog.

om oss

ScaleLog är ett nystartat bolag men vi ägare är 
inte nya för branschen. Vi har kunskapen och 
erfarenhet som ger oss möjligheterna att skapa 
det Ni vill ha.

Vi som äger och driver ScaleLog är Niklas Sjöblom 
som studerar till civilingenjör i industriell ekonomi på 
Umeå universitet, Lars Sjöblom som är ägare och VD 
till Chip & Circuit Nord AB samt Svante Jonsson som är 
ägare och VD till S Jonsson Entreprenad AB. 

Tillsammans har vi de erfarenheter, kunskaper och 
möjligheter som krävs för att driva ScaleLog och 
utveckla en kranspetsvåg som är lätt att hantera  
och erbjuder det Ni önskar.


